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เซาทเอ็กซิทพลาซา

ไดมารู

สถานีรถไฟเจอารซัปโปโร

แผนที่ขยายขนาดใหญของ
สถานีรถไฟเจอารซัปโปโร

พื้นที่สำหรับ
จอดจักรยานปอมตำรวจคิตะกุจิ

ปายรถเมลประตู
ทางออกทิศเหนือ

ที่จอดรถแท็กซี่ ปายรถเมลสำหรับกรุปทัวร

กองบังคับการตำรวจรถไฟนอรทเอ็กซิทพลาซาศูนยแนะนำขอมูลการทองเที่ยวซัปโปโร 
ฮอกไกโด

พาเซโอะ พาเซโอะ
ศูนยจำหนายตั๋ว

(มิโดริโนะมาโดะกุจิ) ศูนยจำหนายตั๋ว
(มิโดริโนะมาโดะกุจิ)

เว
สค

อง
คอ

รด

อีส
ตค

อง
คอ

รด

เบลพลาซา

ซัปโปโร 
สเตลลารเพลซ 
อีสต

เจอารทาวเวอร 
โฮเทลนิกโก 
ซัปโปโร

ตึก ESTA
ชั้น 1 สถานีขนสงซัปโปโร
ชั้น 2 ศูนยรถทัวรนำเท่ียวตามกำหนดในตาราง
ชั้น 1 – 5  บิ๊กคาเมรา    ชั้น 6  LOFT
ชั้น 10 ซัปโปโร ราเมง เคียววะโคคุ

ที่จอดรถแท็กซี่

อะเพียโดม

ปอมตำรวจเอคิมาเอะ
ชั้น 2 ศูนยรถทัวรนำเที่ยวตามกำหนดในตาราง

แผนที่ตัวเมืองซัปโปโร หองปฏิบัติการวิจัยความเสี่ยงทางธุรกิจ

ถ. ปอบลาร

หองปฏิบัติการวิจัยสื่อทางอินเตอรเน็ตมีม

คณะวิศวกรรมศาสตร
วิทยาลัยทันตแพทย

รพ. มหาวิทยาลัยฮอกไกโด 
ศูนยคลีนิคทันตกรรม

ถ. กินเกียว

วิทยาลัยเภสัชศาสตร

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรอิเล็กทรอนิกส

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรอิเล็กทรอนิกส

วิทยาลัยศึกษาศาสตร
ศูนยวิทยาศาสตรประจำภูมิภาค ภาคเหนือ

ศูนยพัฒนาความคิดสรางสรรคทางขอมูลขาวสาร

คณะวิทยาศาสตร คณะอักษรศาสตร บิสเนส อินน นอรท 2

ศูนยทดลองเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร

วิทยาลัยดานกฏหมาย
หองสมุด

วิทยาลัยเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ
สำนักงานการปกครอง

เอลมโนะโมริเอลมโนะโมริเอลมโนะโมริ

หอประชุมฟุรุกาวา

สถานีรถไฟเจอารโซเอน

มหาวิทยาลัยเมืองซัปโปโร 
วิทยาเขตโซเอน 
(วิทยาลัยการพยาบาล)

คณะเกษตรศาสตร
เอคเชนจพลาซา 

เอลมโนะโมริ

เอคเชนจพลาซา
เอลมโนะโมริ

ประตูทางเขาออกหลัก
ประตูทางเขาออกทางทิศใต

หอประชุม
อนุสาวรีย ดร. 

วิลเลี่ยม สมิท คลารก 

ศูนยเพื่อการศึกษาจดหมายเหตุของ ดร. คลารก

เซกะเต

นิชิ 13 โจเมะ

นิชิ 12 โจเมะ

โฮคุซุยเรียว

นิชิ 11 โจเมะ

คิตะ 6 โจ

คิตะ 5 โจ

คิตะ 4 โจ

คิตะ 3 โจ

คิตะ 2 โจ

คิตะ 1 โจ

มินามิ 1 โจ

มินามิ 2 โจ

มินามิ 3 โจ

มินามิ 4 โจ

มินามิ 5 โจ

มินามิ 6 โจ

มินามิ 7 โจ

มินามิ 8 โจ

มินามิ 9 โจ

มินามิ 10 โจ

นิชิ 12 โจเมะ นิชิ 11 โจเมะ นิชิ 10 โจเมะ นิชิ 9 โจเมะ นิชิ 8 โจเมะ นิชิ 7 โจเมะ

นิชิ 10 โจเมะ

นิชิ 9 โจเมะ นิชิ 8 โจเมะ

นิชิ 7 โจเมะ

นิชิ 6 โจเมะ นิชิ 5 โจเมะ

เครสเซนท

ซัปโปโร เฮาส วายเอช

โยโดบาชิ คาเมรา

เคฮัง ซัปโปโร

นอรทเกตนอรทเกต
ซัปโปโรซัปโปโร

นอรทเกต
ซัปโปโร

ศูนยคริสเตียนฮอกไกโด

มิยาโกะ อินน ซัปโปโร

รูทอินน

ซัปโปโร แอสเพน

เบส เวสเทิรน
ฟโน ซัปโปโร

โตโยโกะอินน 
ซัปโปโรเอคิ 
นิชิกุจิ 
โฮคุไดมาเอะ ซัปโปโร 

แอล พลาซา ตึกทำเนียบรัฐบาลแหงชาติ 
ซัปโปโร No. 1

นิสสัน เรนทอะคาร

โตโยตาเรนทอลลีส  ชินซัปโปโร

ออริกซ เรนทอะคาร

ไดนาสตี้

ฮอนดา เรนทอะคาร

รถ
ไฟ

ใต
ดิน

 ส
าย

นัม
โบ

ะค
ุ

สถานีคิตะ จูนิโจ

ประตูทางเขาออกคิตะ จูซังโจ

คลารก

นิชิ 4 โจเมะ นิชิ 3 โจเมะ นิชิ 2 โจเมะ นิชิ 1 โจเมะ ฮิกาชิ 1 โจเมะ ฮิกาชิ 2 โจเมะ ฮิกาชิ 3 โจเมะ ฮิกาชิ 4 โจเมะ ฮิกาชิ 5 โจเมะ ฮิกาชิ 6 โจเมะ ฮิกาชิ 7 โจเมะ

ถ. คิตะโกะโจเทเน
รูทอินน ซัปโปโร คิตะโยะโจ

ซัปโปโร ยาโยอิ
โกคุระคุยุ ซัปโปโร ยาโยอิ

พิพิธภัณฑจดหมายเหตุของชาวไอนุ
อนุสรณสถานคิงโกะ มิยาเบะ

ถ. ไลแลค
สวนพฤกษศาสตรมหาวิยาลัยฮอกไกโดสวนพฤกษศาสตรมหาวิยาลัยฮอกไกโดสวนพฤกษศาสตรมหาวิยาลัยฮอกไกโด

โตโยตา เรนทอะลีส  ชินซัปโปโร

มิตซุย การเดน ซัปโปโร เคโอ พลาซา 
ซัปโปโร

สถานกงสุลออสเตรเลีย 
ประจำซัปโปโร โอทีเอส 

เรนทอะคาร

โพลสตาร
ทำเนียบรัฐบาลฮอกไกโด

แอนเน็กซ ทำเนียบรัฐบาลฮอกไกโด

นากามุรายะเรียวกัง

ประตูทางเขาออกหลัก

ทางเขาทำเนียบรัฐบาลฮอกไกโดหลังเกา 
(ตึกอิฐแดง)

เคเคอาร

เอสตี้ 45 เกรเซอรี่ 
ซัปโปโร

สำนักงานสงเสริมการทองเที่ยว
ฮอกไกโด 

นิปปอน 
เรนทอะคาร

เซ็นจูรี่ รอยัล

เจอารอินนเจอารอินน
ซัปโปโรซัปโปโร

เจอารอินน
ซัปโปโร

รานหนังสือคิโนะคุนิยะ รานหนังสือคิโนะคุนิยะ 
ซัปโปโรซัปโปโร

รานหนังสือคิโนะคุนิยะ 
ซัปโปโร ไดมารู

พาเซโอะ (ชอปปงมอลล)พาเซโอะ (ชอปปงมอลล)พาเซโอะ (ชอปปงมอลล)

ธนาคารนอรธแปซิฟก

อารแอนดบี
เพิรลซิตี้

ปายรถเมลจูโอซัปโปโรเอคิมาเอะ

หางสรรพสินคาโตคิว

อะเพีย อะเพีย 
(ชอปปงมอลลชั้นใตดิน)(ชอปปงมอลลชั้นใตดิน)
อะเพีย 
(ชอปปงมอลลชั้นใตดิน)

สถานีขนสงซัปโปโร

ตึก ESTA
เจอาร
ทาวเวอรนิกโก
ซัปโปโร

ซัปโปโร
สเตลลารเพลซ

เจอารทาวเวอรเจอารทาวเวอรเจอารทาวเวอร

เจอารทาวเวอร 
ออฟฟศพลาซา 
ซัปโปโร

ศูนยแนะนำ
ขอมูลการทองเที่ยว
ซัปโปโร ฮอกไกโด

สถานีรถไฟเจอารซัปโปโร

ดูแผนที่ขยายขนาดใหญ 
จากมุมบนดานขวา

จากสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร ถึงสถานีรถไฟใตดินโอโดริ : 
ระยะทางประมาณ 800 ม. (เดินประมาณ 10 นาที)
จากสถานีรถไฟใตดินโอโดริ ถึงสถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ : 
ระยะทางประมาณ 500 ม. (เดินประมาณ 7 นาที)
จากสถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ ถึงสถานีรถไฟใตดินนากาจิมะโคเอง : 
ระยะทางประมาณ 800 ม. (เดินประมาณ 10 นาที)
จากสวนสาธารณะโอโดริ 1 โจเมะ ถึง 13 โจเมะ : ระยะทางประมาณ 
1,550 ม. (เดินประมาณ 20 นาที)

สถานีคิตะจูซังโจ ฮิกาชิ
รพ. เทนชิ

รร. ประถมศึกษาฮอกโก

วิทยาลัยเทนชิ สถานีฮิกาชิคุยะคุโชะมาเอะ

500 ม.
1:10000

4003002001000

นิสสัน เรนทอะคาร

รร. ประถมศึกษา 
คิตะคิวโจ

ถ.
 โซ

เซ
กา

วา

ซันรูท

โตโยโกะอินน 
ซัปโปโรเอคิ 
คิตะกุจิ

เทเซน โบล

โตโยตาเรนทอลลีส 
ซัปโปโร

ฟุโยคัง

ไปรษณียกลางซัปโปโร

เอคิ เรนทอะคารเอคิ เรนทอะคารเอคิ เรนทอะคาร

“เอคิชาริ” เรนทอะไซเคิล
จาปาเรน

โตโยตาเรนทอะลีส ซัปโปโร

สถานีซัปโปโร

มอนเทอเรย

ถ. คิตะโกะโจเทเน

รร. มัธยมศึกษาจูโอ

อาโอยามะ

โตโยโกะอินน 
ซัปโปโรเอคิ มินามิกุจิ

เซนนิคคุ (เอเอ็นเอ)

ริชมอนด 
ซัปโปโร 
เอคิมาเอะ

แมน้ำโซเซ รพ. รถไฟเจอารซัปโปโร

คิตะ 10 โจ

คิตะ 9 โจ

คิตะ 8 โจ

คิตะ 7 โจ

คิตะ 6 โจ

คิตะ 3 โจ

คิตะ 2 โจ

คิตะ 1 โจ

รพ. โคเซ

สนามซอมกีฬาในรมของทีมนิปปอนแฮมไฟตเตอร

พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโรพิพิธภัณฑเบียรซัปโปโรพิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร

ซัปโปโรเบียรการเดนซัปโปโรเบียรการเดนซัปโปโรเบียรการเดน

โอโดริ

สถานกงสุลสาธารณรัฐเกาหลี 
ประจำซัปโปโร

รร. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ซัปโปโร โอโดริ

หอประชุมทางวัฒนธรรมนิโทริ 
(ซัปโปโร เกบุนคัง)

โฮเทล ซัปโปโร เกบุนคังUHB

รอยตั้น

ถ. คิตะอิจิโจ

หอประชุมทางวัฒนธรรมและการศึกษา 
ซัปโปโร

โอโดริ W13

หอจดหมายเหตุซัปโปโร 
(อดีตศาลอุทธรณ ซัปโปโร)
หอจดหมายเหตุซัปโปโร 
(อดีตศาลอุทธรณ ซัปโปโร)
หอจดหมายเหตุซัปโปโร 
(อดีตศาลอุทธรณ ซัปโปโร)

คิตะโอโดริ

มินามิโอโดริ

โอโดริ
W12

โอโดริ
W11

สถานีนิชิ จูอิจโจเมะ
APA (โอโดริโคเอง)

โอโดริ
W10

ตึกทำเนียบรัฐบาลแหงชาติ 
ซัปโปโร No. 2

โอโดริ
W9

พิพิธภัณฑซัปโปโร 
ศูนยรวมกิจกรรมตางๆ 
(ตั้งอยูในลินเกจพลาซา)

ยามาดะเดงกิ

คาเดะรุ 2.7

กรีนเฮาส

สำนักงานตำรวจประจำจังหวัดฮอกไกโด

เอลมซัปโปโร

STV

โตโยตา

โอโดริโคเอง
ไดอะมอนดโชไก

โอโดริ
W8

โอโดริ
W7

โอโดริ
W6

ศูนยบริการขอมูลสวนสาธารณะโอโดริ 
และชอปอยางเปนทางการ

โตเกียวโดมโฮเทลซัปโปโร

นากาโตโนะ
นิชิ ฮัจโจเมะ

นิสสันเรนทอะคาร

โฮเทลโอคุระ

นิชิยงโจเมะ

ธนาคารฮอกไกโด 
(ฟอรรินเอ็กเชนจพลาซา)

หางสรรพสินคามิซึโคชิ

เรซอลทรีนิตี้ ซัปโปโร
เรซอลทรีนิตี้ ซัปโปโรสวนสาธารณะโอโดริสวนสาธารณะโอโดริสวนสาธารณะโอโดริ

โอโดริ W5

สถานีโอโดริ

โอโดริ
W4

รัซโซไลฟสเตจ
ทราเวลเล็กซ

อาคารซัปโปโร โอโดริ นิชิ 4 โอโดริบิสเซ

โอโดริ W3
โอโดริ
W2

อิเคะกุจิเกต
หางสรรพสินคามารุอิอิมาอิ อาคารทางทิศใต

หางสรรพสินคามารุอิอิมาอิ

โบสถซัปโปโรฮอกโก

โอโดริ W1
ฮอกไกโดอิเล็กทริคพาวเวอร

ซัปโปโรทีวีทาวเวอรซัปโปโรทีวีทาวเวอรซัปโปโรทีวีทาวเวอร

โรงละครฮอกไกโดชิกิ

สถานีขนสงจูโอ
NHK

ชิตี้ฮอลล

มารุเซน หอประชุมสำหรับประชาชนในซัปโปโร

สมาคมสงเสริมการทองเท่ียวซัปโปโร 
“คุกคูส วินโดว”

หอนาิกาซัปโปโรหอนาิกาซัปโปโรหอนาิกาซัปโปโร

ซัปโปโรสุมิเระ

ซัปโปโรอินเตอร
เนชั่นแนลคอมมิว
นิเคชั่นพลาซา

ศูนยแนะนำขอมูลการทอง
เที่ยวสวนสาธารณะโอโดริ

ธนาคาร
นอรทแปซิฟก

นิสสันเรนทอะคารสถานีตำรวจซัปโปโรจูโอ
การเดนพาเลช

รพ. โทนัน
HBC
ออริกซ เรนทอะคาร

อดีตที่วาการจังหวัดฮอกไกโดหลังเกาอดีตที่วาการจังหวัดฮอกไกโดหลังเกาอดีตที่วาการจังหวัดฮอกไกโดหลังเกา ซิตี้แบงค โทะเคได

คลับฮอกเกะ

แกรนด

ครอส
เนสทซัปโปโร 
เอคิมาเอะ

ฮอนดาเรนทอะลีส

มอนเทอเรย อิเดลฮ็อฟ
นิวโอตานิ

พิพิธภัณฑจัดแสดงนิทรรศการและวีดีโอ
ถายทอดประวัติศาสตรของฮอกไกโด

ธนาคาร
เรโซนา

คลับบ้ี

เรนทอะไซเคิลซัปโปโร

นางายามะ ทาเคชิโระ 
เรสซิเดนซ

สวนอนุสรณนางายามะ

ซัปโปโรแฟคทอรี่ (ชอปปงมอลล)ซัปโปโรแฟคทอรี่ (ชอปปงมอลล)ซัปโปโรแฟคทอรี่ (ชอปปงมอลล)

โตโคะ สโตร
ศูนยบริการสวัสดิการแมและเด็ก 
ฮอกไกโด

TVh

รร. ประถมศึกษาจูโอ

ฮิกาชิ 7 โจเมะฮิกาชิ 6 โจเมะ

สถานีบัสเซ็นเตอรมาเอะ

แหลงชอปปงในชั้นใตดิน ซัปโปโรแหลงชอปปงในชั้นใตดิน ซัปโปโรแหลงชอปปงในชั้นใตดิน ซัปโปโร
ซัปโปโร ชันเตอร

ถ. มินามิอิจิโจ

โอโดริ

รพ. นากามุระเมโมเรียล จูโอ คุยะคุโชะ มาเอะ

ซัปโปโรปริ๊นซ

ศูนยการประชุมนานาชาติซัปโปโรปริ๊นซ
สำนักงานเขตจูโอ

ยูเนี่ยน

เทโทระ สปริต ซัปโปโร

สถานีดับเพลิงจูโอ

ถนนทางหลวงอิชิยามะ

เกสทเฮาสโนนะกะ
ซัปโปโรอินนนาดะ

ถนนคนเดินทานุคิโคจิถนนคนเดินทานุคิโคจิถนนคนเดินทานุคิโคจิ ทานุคิโคจิ 7ทานุคิโคจิ 7ทานุคิโคจิ 7 ทานุคิโคจิ 6ทานุคิโคจิ 6ทานุคิโคจิ 6

แหลงชอปปงในชั้นใตดิน ซัปโปโรแหลงชอปปงในชั้นใตดิน ซัปโปโรแหลงชอปปงในชั้นใตดิน ซัปโปโร

อีโฮเทล 
ซัปโปโร

ดอรมี่อินนพรีเมี่ยม 
ซัปโปโร

ดอรมี่อินน ซัปโปโรแอนเน็กซ
ทานุคิโคจิ 5ทานุคิโคจิ 5ทานุคิโคจิ 5

รร. ประถมศึกษาชิเซคัง
ขาวสาร ซัปโปโร

ชิเซคัง โชกักโค มาเอะ

APA ซัปโปโร ซูซูกิโนะสเตชั่นเวสท
โตโยตา เรนทอะลีส ซัปโปโร

แฟรมโฮเทล ซัปโปโร

โฮเทล พาโกเจอาร ซูซูกิโนะ

รอยัลสเตย ซัปโปโร โตโยเพ็ท

สแวงกี้โอโตโมะ

ฮิกาชิ ฮอนกันจิ 
มาเอะ

ฮิกาชิ ฮอนกันจิ ซัปโปโร เบะสึอิน

ซัปโปโรเกสทเฮาส เอนิชิยะถ. เทศบาล คิคุซุอิ อะซาฮียามะพารค

ยามาฮานะ ออนเซน ทนเดนยุ ยามาฮานะ คุโจ

โตโยตา เรนทอะลีส  
ชินซัปโปโร 
ซูซูกิโนะ มินามิคุโจ

รีซอลลซัปโปโร นากาจิมะโคเอง

เอ็กเซล โตคิว
เซปป ซัปโปโร

โฮเทลแคลร

ชิซันแกรนด

นิปปอน เรนทอะคาร
ออริกซ เรนทอะคาร

โอเรียนทอล เบสทเวสเทิรน ซัปโปโร นากาจิมะโคเอง

เวสเซลอินน ซัปโปโร 
นากาจิมะโคเอง

โฮเทล โช ซัปโปโร

นอรทซิตี้
อารท โฮเทลส

ไลฟแม็ก ซัปโปโร

ฮิกาชิ 1 โจเมะ

มินามิ 2 โจ

ฮิกาชิ 3 โจเมะฮิกาชิ 2 โจเมะ

ฮิกาชิ 5 โจเมะฮิกาชิ 4 โจเมะ

นิชิ 2 โจเมะ นิชิ 1 โจเมะ

ไทมพีช อพารทเมนต

มารคอินน
วีคลี่ ซัปโปโรแอนเน็กซ

บิสซิเนส โฮเทลไลน

วีคลี่ ซัปโปโร 2000 เทียรา 
ซัปโปโร 
ซูซูกิโนะ

ริเวจ

สมาคมสงเสริมการ
ทองเที่ยวซูซูกิโนะ

จัสแม็ค พลาซา

โตโยคาวาอินาริบลูเวฟอินน 
ซัปโปโร

ซาโฟร

นาริตะซัน ซัปโปโร เบะสึอิน 
วัดชิเนจิ

วัดจูโอจิชินโต

ตลาดซูซูกิโนะ
ซุปเปอรซัปโปโร ซูซูกิโนะมินามิ

สถ
าน

ีโฮซ
ุย ซ

ูซูก
ิโน

ะรูทอินน ซัปโปโร ซูซูกิโนะ ตรอกราเมง ANA ฮอลิเดยอินนซั
ปโปโร ซูซูกิโนะ

สถานีซูซูกิโนะ

ตรอกราเมง
แหงใหม

สปาโฮเทล 
โซเรซูซูกิโนะ

โตคิวอินน
ลาฟเลอร

ซูซูกิโนะซูซูกิโนะซูซูกิโนะ

วินสฮอลล เอ

นอรเบะสะ
นิวบัดเจท

วอเตอรมารค 
ซัปโปโร รีเฟร

อารเช

โตโยโกะอินน ซัปโปโร 
ซูซูกิโนะโคสะเตง

เซนชูอัน
ซัปโปโรสปอรตคัง

ทานุคิโคจิ 4ทานุคิโคจิ 4ทานุคิโคจิ 4 ทานุคิโคจิ 3ทานุคิโคจิ 3ทานุคิโคจิ 3 ทานุคิโคจิ 2ทานุคิโคจิ 2ทานุคิโคจิ 2 ทานุคิโคจิ 1ทานุคิโคจิ 1ทานุคิโคจิ 1
โลเทล เดอ โลเทล

รัสโซ ไอซเบิรกรัลเซดองกี้

ไดโซะพารโก ชินคัง

วินสออลล บี
ริชมอนด โอโดริซันรูท นิว

เนสทโฮเทล ซัปโปโร โอโดริ

โตคิวแฮนดส

พิวอต

ยงโจเมะพลาซา
พารโก ไดมารู 

ฟูจิอิ
อิเคอุจิโซน

ลีโอพาเลซ

APA ซัปโปโร

คลาสเซ

แคปซูลอินน

รถไฟใตดิน สายโทไซ

สะพานอิจิโจโอฮาชิ

แกลเลอรี่สำหรับประชาชนเมืองซัปโปโร

พิพิธภัณฑชิโตเซะ สึรุ ซาเกะ พิพิธภัณฑชิโตเซะ สึรุ ซาเกะ พิพิธภัณฑชิโตเซะ สึรุ ซาเกะ 

ฮาชิโมโตะ

รพ. มันดาเมโมเรียล

โซเซริเวอรพารค
ตลาดปลานิโจตลาดปลานิโจตลาดปลานิโจ

ซัปโปโร นานะอิโระ

ซัปโปโร โทบุ

เมอรเคียวซัปโปโร

นากามุระ
ไซเคิลชอป

ไดวะ รอยเน็ต 
ซัปโปโร ซูซูกิโนะ

APA ซัปโปโร 
ซูซูกิโนะสเตชั่
นฟรอนท ถ.

โซ
เซ

กา
วา

รอนซาน ซัปโปโร

จิมมีซ แบ็คแพ็คเกอรส

สะพานโทโยฮิระ

แมน้ำโทโยฮิระ

แมน้ำโทโยฮิระ

ถ. สึกิซามุ

เรอแนสซองซ ซัปโปโร

โตโยโกะอินน ซัปโปโรซูซูกิโนะมินามิวัดชินเซนโคจิ

ซัปโปโรไซเคิลเซ็นเตอร  
(ศูนยตรวจเช็คสภาพรถซัปโปโร)

APA 
(ซัปโปโร ซูซูกิโนะ)

ซัปโปโร ไดอิจิ

สะพานมินามิ 7 โจ

APA ซัปโปโร ซูซูกิโนะสเตชั่นเซาท

รถไฟใตดิน สายโทโฮ

รัสโซ ซูซูกิโนะ

วิสตา ซัปโปโร นากาจิมะโคเอง

โนโวเทล ซัปโปโร

ฮัสซัน

คิรินเบียรการเดน

สถานีนากา
จิมะโอเคง

ซัปโปโรพารค

ไลฟฟอรทสวนสไตลญี่ปุน

โฮเฮคังสถานีนากา
จิมะโคเอง สวนสาธารณะนากาจิมะสวนสาธารณะนากาจิมะสวนสาธารณะนากาจิมะ

บิสซิเนสอินนน็อรท
หอดูดาวซัปโปโร

เอลิแอล สแควร ซัปโปโร 
พิพิธภัณฑผลงานทางวรรณกรรมของวาตานาเบะ จุนอิชิ 

บอน้ำโชบุ

“คิตาระ” ฮอลลคอนเสิรตซัปโปโร

พิพิธภัณฑทางวรรณกรรม ฮอกไกโดพิพิธภัณฑทางวรรณกรรม ฮอกไกโดพิพิธภัณฑทางวรรณกรรม ฮอกไกโด

รร. มัธยมศึกษานาคาจิมะรร. มัธยมศึกษานาคาจิมะรร. มัธยมศึกษานาคาจิมะ

มากิ

นากาจิมะสปอรตเซ็นเตอร

คิตะ

ถ. เกียวเค

ฮอกไกโด อิโซคุไคคัง (นากาจิมะ ไคคัง)

แผนที่เสนทางรถไฟใตดิน
ชินโคโตนิ

สา
ยก

ะค
ุเอ

็นโ
ตช

ิ

โอตารุ

โคโตนิ

โคโตนิ
โซเอน

นาเอะโบะ

สายฮาโกดาเตะ
ชิโระอิชิ

เอเบะสึ
สนามบินชินชิโตเซะ

ซากาเอะมาจิ 

ชินโด ฮิกาชิ

โมโตมาจิ

คันโจโดริฮิกาชิ

ฮิกาชิ คุยะคุโชะมาเอะ

คิตะ 
จูซังโจ ฮิกาชิ

ซัปโปโร

โฮซุย 
ซูซูกิโนะ

กะคุเอ็นมาเอะ

โทโยฮิระโคเอง

มิโซโนะ

สึกิซามุ จูโอ

ฟุคุซุมิมาโคมานาอิ

จิเอตาอิมาเอะ

สุมิคาวา

มินามิ ฮิรากิชิ

ฮิรากิชินาคาโนะชิมะ

โฮโรฮิระบาชิ

นากาจิมะโคเอง

ซูซูกิโนะ

โอโดริ

คิตะจูนิโจ

คิตะจูฮะจิโจ

คิตะนิจูโยะโจ

คิตะซังจูโยะโจ

อาซาบุ

มิยาโนะซาวะ

ฮัซซามุ มินามิ

นิจูยงเคน

นิชิ นิจูฮัจโจเมะ

มารุยามะโคเอง

นังโก จูฮัจโจเมะ

โอยะชิ

ฮิบาริกาโอกะ

ชินซัปโปโร

นิชิ จูฮัจโจเมะ

นิชิ จูอิจโจเมะ

บัสเซ็นเตอรมาเอะ

คิคุซุอิ

ฮิกาชิ ซัปโปโร

ชิโระอิชิ

นังโก นานะโจเมะ

นังโก จูซังโจเมะ
เจอาร

รถไฟใตดิน สายนัมโบะคุ

รถไฟใตดิน สายโทไซ

รถไฟใตดิน สายโทโฮ

ปด

ฮานะบาตาเกะ
ฟารมคาเฟ

ไทมสคารเรนทอล

ไทมสคารเรนทอล

ไทมสคารเรนทอล

อิออนซัปโป
โรโซเอนชอปปงมอลล

มหาวิทยาลัยฮอกไกโดมหาวิทยาลัยฮอกไกโดมหาวิทยาลัยฮอกไกโด

พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยฮอกไกโดพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยฮอกไกโดพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยฮอกไกโด

นิปปอนเรนทอลคาร

รพ. เมืองซัปโปโร

พิพิธภัณฑ

รถไฟใตดิน สายโทโฮ ที่อยู

รถเมลฮอกไกโดใชชื่อยอวา รถเมลเจอาร และชื่อของโรงแรมและธนาคารบางสวนในแผนที่นี้ก็ใชชื่อยอ *คาโดยสารแท็กซี่โดยประมาณ เปนราคาในชวงฤดูรอนและสภาพการจราจรไมติดขัด ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูกับฤดูกาลและสภาพการจราจร

ขอมูล การคมนาคมขนสง เปด คาธรรมเนียม คาโดยสารแท็กซี่โดยประมาณ ลานจอดรถ (รองรับผูที่ใชรถวีลแชร) หองน้ำ (รองรับผูที่ใชรถวีลแชร) ลิฟต (รองรับผูที่ใชรถวีลแชร) หองน้ำที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูปวยที่ผาตัดเปดหนาทอง รถไฟใตดิน สายนัมโบะคุ รถไฟใตดิน สายโทไซ

* ขอมูลเสนอเสนทางการเดินรถ ตารางเวลาเดินรถ เปนตน ในแผนที่นี้ เปนขอมูลของ เดือนมีนาคม 2014

รถไฟใตดิน สายนัมโบะคุ

รถไฟใตดิน สายโทไซ

รถไฟใตดิน สายโทโฮ

ทางหลวงแผนดิน

วันเวย

รถไฟญี่ปุน (เจอาร)

รถราง

โรงแรม / อินน

ไปรษณีย

จุดบริการแลกเปลี่ยนเงิน
จุดบริการแลกเปลี่ยนเงิน 
ตราตางประเทศ
สถานีตำรวจ / ปอม

โรงพยาบาล

โรงเรียน

วัด

สถานีดับเพลิง
ศูนยแนะนำขอมูลการ
ทองเท่ียว
จุดบริการเอทีเอ็มนานาชาติ 
(7-11 / ซิตี้แบงค)

ปายรถเมล มุงหนาสูสนามบินโอคาดามะ

ปายรถเมล มุงหนาสูสนามบินชินชิโตเซะ

บริการรถเชา

บริการจักรยานเชา

หองอาบน้ำสาธารณะ

หองอาบน้ำสาธารณะ (สำหรับผูชาย)

หองน้ำ (รองรับผูที่ใชรถวีลแชร)

ลิฟต (รองรับผูที่ใชรถวีลแชร)
หองน้ำที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
ผูปวยที่ผาตัดเปดหนาทอง
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ลานจอดรถชั้นใตดิน สถานีซัปโปโร คิตะกุจิ
(สามารถจอดรถคางคืนได)
8:00 – 22:00   โทร. 011-726-1601
ลานจอดรถเจอารทาวเวอร
7:00 – 24:00   โทร. 011-209-5061
ลานจอดรถรีพารค ซัปโปโรเอคิ มินามิกุจิ
เปดตลอด 24 ชม.   โทร. 011-231-6560
ลานจอดรถซัปโปโรคิตะอิจิโจ
เปดตลอด 24 ชม. โทร. 011-251-3841
ลานจอดรถชั้นใตดิน ซัปโปโรโอโดริ
8:00 – 22:00   โทร. 011-231-3733
พารคกิ้ง จัมโบ 1000
เปดตลอด 24 ชม. โทร. 011-511-1000
ลานจอดรถชั้นใตดิน คิตะ 1 โจ
7:30 – 22:00   โทร. 011-290-5908

ลา
นจ

อด
รถ

ขน
าด

ให
ญใ

นย
าน

ใจก
ลา

งเม
ือง

หามจอดจักรยานในบริเวณนี้พื้นที่สำหรับจอดรถจักรยาน

กฎหมายของเมืองซัปโปโร ประกาศหามทิ้งบุหรี่ กระปอง และขยะอื่นๆ บนทอง 
ถนนในเมือง นอกจากนี้ยังไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในระหวางที่เดินในบางพื้นที่ 
ซึ่งกฎหมายนี้มีผลบังคับใชกับนักทองเที่ยวทุกทาน และหากทานใดฝาฝนจะตองเสียคาปรับ

หามทิ้งขยะ

               พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่
ในพื้นที่เหลานี้ หามเดินสูบบุหรี่และหามสูบบุหรี่ในสถานที่ที่ไมมีที่เขี่ยบุหรี่ สำหรับที่เขี่ยบุหรี่แบบพกพาก็ไมไดรับอนุญาต 
ผูที่ฝาฝนจะตองเสียคาปรับ 1,000 เยน
 * พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ มีแสดงอยูในแผนที่


